
Kedvtelésből tartott állatok kereskedelmi célú mozgásának engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 

 

Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 

 

Kérelem tartalmi elemei:  

1. A szállítmány kiindulási helyét képező állattartó adatai, 

2. a szállítandó állatok adatai (egyedi azonosító feltüntetésével), 

3. a kiszállítás célja. 

4. a szállítás tervezett időpontja, 

5. a szállítmány célterülete (Cél ország). 

 

A kérelmet a várható indítás időpontját megelőző legkésőbb 48 órán belül be 

kell nyújtani. 

 

Becsatolandó irat: Kisállat-útlevél 

 

Igazgatásszolgáltatási díj: 

Az eljárás illeték- és díjmentes. 

 

Ügyintézési határidő: 8 nap. 

 

Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 

(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 

Állategészségügyi Osztályán személyesen. 

 

Eljárási szabályok:  

Kereskedelminek minősül a mozgatás függetlenül annak céljától, amennyiben az egy 

tulajdonos által mozgatott állatok darabszáma meghaladja az öt állatot. 

(E rendelkezés oka, hogy a tagállamok közötti, illetve az Európai Unióba történő 

behozatalt, amely valójában kereskedelmi célból történik, ne tüntethessék fel csalárd 

módon nem kereskedelmiként.) 

Kivételt képez ez alól a dokumentációval is bizonyított módon kiállításon, versenyen, 

sportrendezvényen történő részvétel – vagy az ilyen eseményekre történő 

felkészülés – céljából szállított, 6 hónapnál idősebb állatok utaztatása. 

Kedvtelésből tartott egyéb állatok (Európai Unión belüli, és az Európai Unióba 

történő behozatala esetén is) kereskedelmi célú szállításához hatósági állatorvosi 

közreműködés szükséges, a szállítás a 92/65/EGK irányelvben meghatározott 

bizonyítványmintával történhet. 

Az indítástól számított 48 órán belül egy hatósági állatorvosnak klinikai vizsgálatot 

kell végeznie az állaton/állatokon, melynek megtörténtét be kell jegyezni a 

https://epapir.gov.hu/


kisállatútlevél X. részébe, igazolva, hogy az állat/állatok az 1/2005/EK rendelet 

alapján szállításra alkalmasak. 

Kereskedelmi célból történő szállítás esetén az illetékes hatóságnak a TRACES 

rendszeren keresztül is értesítést kell küldenie a rendeltetési hely illetékes 

hatóságának. 

FONTOS! 

Gazdasági tevékenységgel összefüggő szállítás esetén meg kell felelni az 1/2005/EK 

rendelet előírásainak: engedélyezett szállító/szállítmányozó és engedélyezett 

szállítóeszköz; etetési-itatási idők betartása, férőhelyszükséglet biztosítása. 

A tulajdonos, illetve a feljogosított személy felelőssége, hogy a speciális nemzeti 

szabályokról az utazás megkezdése előtt tájékozódjon, és azoknak megfeleljen! 

Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a légi szállítás szabályait meghatározó IATA 

(Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) előírások megkövetelhetik kísérő 

dokumentum meglétét. 

 

Ügymenet:  

1. A kérelem és a csatolt dokumentumok vizsgálata. 

2. Szükség szerint a kiszállítandó kedvtelésből tartott állatok helyszíni vizsgálata, 

egyedi azonosításuk ellenőrzése. 

3. Állategészségügyi export bizonyítvány kiállítása és a kisállat-útlevél 

leigazolása 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 

 Ákr.. 

 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi 

célú szállításának állategészségügyi feltételeiről. 

 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról. 

 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet az egyes élő állatok és termékek Európai 

Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és 

állattenyésztési ellenőrzésekről. 

 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a harmadik országokból az Európai Unió 

területére behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének 

szabályairól. 

 

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus program: nincs 

 

Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 

 


